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 هسران GDP ییواگرا ای ییهمگرا بر نفت صادرات ریتأث

 ترکیبی یاقتصادسنج کردیرو با اوپک عضو یکشورها

 1ییفضا
 

  عزیز مراسلي وحشمت اله عسگري، رضا عالي 

 

 13/11/1391 تاریخ پذیرش:        7/1/1391تاریخ وصول: 
 

 چکیده:

ز و نی نفت مسأله در اوپک عضو یکشورها اشتراک اهمیت صادرات نفت و به توجه با

 ،اقتصادید رش یهامدل جینتا از یکی عنوانبه ییواگرا و ییهمگرا اهمیت فرآیند

اوپک حائز  عضو یکشورها سرانه GDP ییهمگرا بر نفتصادرات  ریتأث یبررس

 ییاهمگر وجود یهاهیفرض که است نیا بر تالش قیتحق نیا دربنابراین  ؛اهمیت است

 ریتأث و سرانه GDP ییهمگرا بر نفت صادرات مثبت ریتأث اوپک، یکشورها نیب در

 مورد ییفضا یاقتصادسنج یالگو از استفاده با عضو کشورهایرشد اقتصادی  در فضا

 یبیترک یهاداده در بتا و گمایس ییهمگرا یبررس به منظور نیبد. ردیگ قرار آزمون

GDP یبرا نیآنسل مدلاز  استفاده با 2991-1122 دوره یط اوپک کشور 21 سرانه 

 وجود از حاکی قیتحق یهاافتهی .شودیم پرداخته ییفضا یاقتصادسنج آزمون

 دهدهنشیافزا و مدل بر نفت صادرات مثبت ریتأث اوپک، یکشورها نیب در ییهمگرا

 وجود فرضیه تأییدکننده ییفضا یهامدل یبررس ضمن در .است ییهمگرا سرعت

شد بر ر یداریمعن و مثبت اثر مجاورت کهیطوربه. باشدیم مدل در فضایی وابستگی

 .دارد اوپک یکشورها نیب در اقتصادی

 JEL :C23، O47، Q40، R12 یبندطبقه
 

 اوپک نفت، صادرات ،یيفضا ياقتصادسنج ،یيواگرا ،یيهمگرا های کلیدی:واژه
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 مقدمه -2

 پدیده پرتو در جهان کشورهاي اقتصاد روزافزون همگرایي اخیر يهاسال در

 داده قرار کشورها این توسعه و رشد روي فرا را يشماريب يهافرصت شدن،يجهان

 وندر يتجار ترتیبات زمینه گسترش به منجر يهمگرای اینکه به توجه با. است

 لذا شد، خواهد يجهان يهاعرصه به ورود يبرا هاآن يسازآماده و منطقه يکشورها

 رشد به بخشیدن سرعت در يمهم عامل توانديم يامنطقه يهايگذاراستیس

 سرانه درآمد با) فقیرتر يکشورها فاصله کاهش آن دنبال به و مناطق ياقتصاد

 .باشد منطقه این در( باالتر سرانه درآمد با) ثروتمندتر يکشورها به( ترنییپا

 يهامانیپ در حضور ،يجهان عرصه به ورود يبرا يآمادگ کسب يهاراه از يکی

 يهافرصت شدن شفاف و یيشناسا موجب که است يامنطقه یيهمگرا و ياقتصاد

 دیترديب. شوديم اقتصاد شدنيجهان ندیفرآ به ورود يهاچالش و مشکالت موجود،

 ایآ اما کنند،يم کمک ياقتصاد رشد به تجارت خلق با يا منطقه-يتجار يهامانیپ

 خواهد کاهش مروربه مختلف يکشورها انیم درآمد يپراکندگ ها،مانیپ نیا اثر در

 باالتر، انهسر درآمد با یيکشورها به نسبت نییپا سرانه درآمد با يکشورها ایآ ای افتی

 يدرآمد یيهمگرا بحث یيدایپ موجب هاسؤال مجموعه نیا کنند؟يم رشد ترعیسر

 .(1391 همکاران، زاده و میکر يدائاست ) شده يالدیم 1991 دهه در

 مهم اهداف از يکی همواره کشور کی در ریفراگ ياقتصاد توسعه و رشد

 رتبطم مناطق تمام در توسعه و رشد مستلزم هدف نیا به يابیدست. شوديم محسوب

 ياهمنطق رقابت قدرت که است ریپذامکان يزمان هدف نیا تحقق. است اقتصاد آن با

 امر نیا الزمه که است يهیبد. کند دایپ بهبود آن ياقتصاد عملکرد و افتهیشیافزا

 ياهاستیس جینتا قیدق شیپاال و مناسب يهااستیس اعمال موجود، وضع شناخت

 است آن نیمب مختلف يکشورها در يامنطقه اقتصاد تجربه يطورکلبه. است مذکور

 و داشته يبهتر عملکرد کشور کی مناطق ریسا با سهیمقا در مناطق، يبرخ که

 رنامهب کهيدرصورت نیبنابرا اند؛بوده برخوردار يترعیسر ياقتصاد رشد از جهیدرنت

 و کنند یيشناسا را مناطق ياقتصاد رشد بر رگذاریتأث عوامل گونهنیا بتوانند زانیر

 يریگاندازه و نییتع يامنطقه اقتصاد عملکرد در را هرکدام يرگذاریتأث زانیم زین

 در درواقع. شد خواهد فراهم يزیربرنامه يبرا يدیمف اریبس اطالعات کنند،

 چگونگي شناخت و ساختار ارزیابي مختلف، مناطق اقتصادي توسعه ریزيبرنامه

 در ادياقتص رشد کیفیت لیوتحلهیتجز چراکه. باشدمي لیبديب امري هاآن عملکرد
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 و هايتوانمند از روشني تصویر آن بر مؤثر عوامل تعیین و درگذشته منطقه هر

 جهیدرنت است، مفید مناطق توسعه آتي روند درك براي و نمایدمي فراهم تنگناها

 .سازدمي پذیرامکان را آگاهي بر مبني درست تصمیم اتخاذ

 يندهصادرکن کشورهاي عنوانبه اوپک عضو کشورهاي ترشیب نکهیا به توجه با

 ورهايکش نفتي سیاستگذاري و انديمحصولتک تقریباً خود صادرات بخش در نفت،

. دهديم تشکیل را کشورها این ملي سیاستگذاري از ياعمده بخش درواقع زیخنفت

 نفت. است کرده دوچندان را نفتي يهافرآورده و نفت به توجه اهمیت امر همین

 ناخالص تولید در آن جایگاه لحاظ به هم اوپک يکشورها اقتصاد در زیادي اهمیت

 کشورها ارزي منابع نیز و دولت بودجه در نفتي درآمدهاي سهم لحاظ به هم و داخلي

 مددرآ کشورها این در گریدعبارتبه. ابدیينم خاتمه جانیهم به نفت نقش اما دارد،

 انعنوبه حداقل یا و صادراتي درآمد منبع نیترمهم عنوانبه یا نفت فروش از حاصل

 يبزرگ بخش نفتي، درآمدهاي شوديم مطرح صادراتي درآمد منابع نیترمهم از یکي

. دهنديم تشکیل را( اوپک) نفت يصادرکننده کشورهاي صادراتي درآمدهاي از

 از ياعمده قسمت وهم است واردات يبرا ازیموردن ارز کنندهنیتأم هم نفت صادرات

 و يمصرف مخارج از يمهم بخش نیهمچن. دهديم لیتشک را کشور صادرات

 واردات نیا بر عالوه. شوديم نیتأم نفت صادرات محل از دولت يگذارهیسرما

 يادیز حدود تا زین يخصوص بخش و يدولت يگذارهیسرما يبرا ياهیسرما يکاالها

 صادرات سهم ریاخ يهاسال در اوپک يکشورها در. است وابسته نفت صادرات به

-11 نیب يداخل ناخالص دیتول در آن سهم و درصد 71-61 نیب صادرات کل از نفت

 .(1گزارش سالیانه اوپکاست ) بوده درصد 11

این تحقیق مشتمل بر شش بخش است که پس از مقدمه ابتدا به مروري 

. در ادامه به شوديممختصر درباره فرضیه همگرایي از دید اقتصاددانان پرداخته 

راي ي بسازمدلي نحوه، شوديمتوضیح و تفسیر اقتصادسنجي فضایي پرداخته 

ي به کار هادادهآزمون همگرایي در بین کشورهاي اوپک، تحلیل و توصیف 

، آزمون تشخیصي جهت وابستگي فضایي و انتخاب مدل براي تخمین و شدهگرفته

 .هندديمي بعدي این تحقیق را تشکیل هابخش، هاشنهادیپي و ریگجهینتدر آخر 

 

                                                           
2 OPEC Annual Statistical Bulletin 
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 همگرایی فرضیه مبانی -1

 یارهايمع به دستیابي باهدف جوامع، اقتصادي توسعه به مربوط مباحث تحوالت ریس

 مناسب الگوهاي ارائه و مختلف مناطق اقتصادي وضع مقایسه براي مناسب

 نهاآ روندتکاملي و اقتصادي رشد الگوهاي يریگشکل موجب توسعه، يزیربرنامه

 علت هب هک است السیککنئو رشد الگوي رشد، الگوهاي مهمترین از یکي. است شده

 شده نامیده سوان -سولو رشد الگوي( 1916) 1سوان و( 1916) 3سولو عمده سهم

 .است

 ابت،ث فناوري مقیاس، به نسبت ثابت بازدهي هايفرض از استفاده با الگو این

 انداز،پس و ارک نیروي رشد نرخ بودن برونزا و تولید عوامل نهایي بازده بودن نزولي

 :شکل به را سرانه سرمایه ذخیره در تغییر

( )k sy n k یا 
 ( ) ( )k sf k n k                                )1(  

رشد  است که نرخ kنسبت تعادلي سرمایه سرانه آن مقدار از .کنديم استخراج

( مساوي صفر قرار دهد و در این صورت 1را در معادله ) kسرمایه سرانه یعني

 ثابت خواهد ماند. kرشد صفر بوده و نسبت سرمایه به کار نرخ

.s f k n k  و
.s f k

n
k

                                      )1(  

 این همان نسبببت سببرمایه به کار در وضببعیت باثبات اسببت. kکه در اینجا مقدار 

 است. شدهداده( نشان 1شرایط در نمودار )

سطح از  شعاعي از   kدر آن  nمبدأکه خط  k سرانه و تابع پس انداز 

.s f k کنند مي همدیگر را قطعk  برقرار (1شبببرط ) جهیدرنتصبببفر بوده  

 (.1391شاکري، است ) شدهدادهفوق نشان  1این وضعیت در نمودار فازي .گردديم

 .دیآيبه شکل زیر به دست م kمعادله نرخ رشد kبر  1با تقسیم طرفین رابطه 

 

 

 

 
                                                           

3 Solow 

4 Swan 

5 Phase Diagram 
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 منفي است: kنسبت به  kg ه مشتقکنشان داد  توانيمباال  با استفاده از رابطه
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سرمایه، معادل مقادیر بزرگ ک، مقادیر گریدعبارتبه سرمایه   متر  شد  ش يم تر ر .  دبا

 شده است.نیز نشان داده (1این مطلب در نمودار )
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 اندازپس يبین منحن يفاصببله عمود لهیوسبببه kرشببد نمودار فوق نرخ  بر اسبباس

( )sf k
k

k*اگر .شببوديم تعیین  (n + δ) خط و  k  پس نرخ رشببدk   مثبت

k*و اگر ابدیيمافزایش  k*به سببمت kو  شببوديم k باشببد پس نرخ رشببدk  

در حالت پایدار   بنابراین سرمایه سرانه .ابدیيمکاهش  k*به سمت kمنفي است و

 .(1111، 6بارو و مارتیناست )ثابت 

 همگرایی فرضیه آزمون در آن اربردک و فضایی یاقتصادسنج -3

ي بطور وسیع مبتني امنطقهبا توجه به اینکه انجام کارهاي تحقیقاتي در علوم 

هاي و محل هامکانکه محقق با مراجعه به  ي استامنطقهي انمونهي بردادها

. ابدیيمدست  هاآنبه  اندشدهکه بصورت نقاطي در فضا تعیین مکان  شدهمشخص

یي روبرو هستیم که داراي جزء مکاني هستند، دیگر هادادهحال وقتي در تحقیق با 

 1999 سال در باشدينمچندان مناسب  7ي مرسوماقتصادسنجي هاوهیشي ریکارگبه

 مطرح را اقتصادسنجي روش منسجمصورت به 9آنسلین پروفسوربار  نخستین براي

از اقتصادسنجي مرسوم در توانایي و کاربرد تکنیک  9اقتصادسنجي فضایي تفاوت کرد.

ي است که داراي جزء مکاني هستند. انمونهي هادادهاقتصادسنجي در استفاده از 

( وابستگي 1 :دهديمرخ  لهأدو مس انديمکاني داراي جزء انمونهي هاداده که يزمان

 هاآني سازمدل( ناهمساني فضایي در روابطي که در حال 1 و فضایي میان مشاهدات

 هستیم.

وابستگي فضایي و ناهمساني موضوع )بنابراین اقتصادسنجي مرسوم، این دو 

 مورداستفادهفروض  هاآندر صورت عدم توجه به  چراکه، ردیگيمفضایي( را نادیده 

که خصوصیات مطلوب  11مارکف -در اقتصادسنجي مرسوم، یعني فروض گاس

. در قضیه مذکور 11ي حداقل مربعات معمولي است نقص خواهد شدهازنندهتخمین 

، ولي اندثابتي تکراري هايریگنمونهفرض بر این است که متغیرهاي توضیحي در 

؛ همچنین کنديماین فرض را نقص  هانمونهوجود وابستگي فضایي در میان 
                                                           

6 Barro & Sala-i-Martin  
7 Tradition Econometrics 
8 Anselin 
9 Spatial Econometrics 
10.Gauss- Markov 

ضیه   11 شود به گجراتي، دامودار، مباني اقتصادسنجي،      -گاس براي اطالعات بیشتر در مورد ق مارکف مراجعه 

 .91 ، ص1393جلداول، ترجمه حمید ابریشمي، انتشارات دانشگاه تهران،
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مارکف را که یک رابطه خطي مشخص بین مشاهدات  -ناهمساني فضایي، فرض گاس

 .11کنديمي وجود دارد نقص انمونه

 13فضایی وابستگی -3-2

 نيمکا عنصر داراي ي،انمونه هايداده که است ايپدیده فضایي، وابستگي از منظور

 i ((i= 1,2,…, n مانند محل، یک به مربوط اي،مشاهده وقتي کهيطوربه هستند

) j يهامکان در دیگر مشاهدات به مشاهده این باشد، داشته وجود )i jوابسته 

 تواندمي i کهيطوربه دهد رخ مشاهده چندین بین تواندمي وابستگي این البته. است

 از نقطه یک درشده مشاهده اينمونه هايداده که زیرا کند، اختیار را مقداري هر

 .(1999ج،یلساست ) وابسته دیگر مکانهاي درشده مشاهده مقادیر به فضا

( ); 1,2,...,     1,2,...,     i jy f y i n j n i j                                     )1(  

 11فضایی ناهمسانی -3-1

 سطح در مشاهدات بین روابط در انحراف به اشاره فضایي ناهمساني اصطالح

( جغرافیایي مکان تغییرمشاهدات ) بین ،گریدعبارت. بهدارد جغرافیایي يهامکان

 ،جهی. درنتبود نخواهد ثابتي واریانس و میانگین داراي ،نمونه هايداده توزیع

 .(1999ج،یلسداشت ) نخواهد را عوامل گونهاین برآورد امکان متداول اقتصادسنجي

 :دارد وجود زیرصورت به خطي رابطه یک کنید فرض

i i i iY X                                                                              )6(  

i,...,1,2 در آمده بدست مشاهدات انگریب i آن در که n فضا در نقطه، iX 

1 بردار گرنشان K پارامترهاي مجموعۀ با همراه توضیحي، متغیرهاي ازi 

 تصادفي خطاي بیانگرiو i مکان ایو  مشاهدهدر  وابستۀ متغیر iYآن، به مربوط

 مشاهدات، بین در حرکت هنگام فوق رابطۀ به توجه با. باشدمي ادشدهی رابطۀ در

 .بود نخواهند ثابتي واریانس و میانگین داراي يانمونه هايداده توزیع

 

                                                           
شتر  مطالعه براي 11 سگري،  به توانیدمي بی سي   ( روش1391) ...ا نعمت اکبري، و علي ع سنجي      شنا صاد اقت

 .کنید مراجعه اصفهان، دانشگاه پژوهشي مجله کاربرد، و تئوري: فضائي
13.Spatial Dependence 
14.Spatial Heterogeneity 
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  فضایی ی ترکیبیهامدل -3-3

 قیز طرا یيمنظور لحاظ کردن آثار فضابه يروش کل هسي ترکیبي فضایي هادادهدر 

لین، آنسدارد )، مستقل و جمالت خطا وجود وابسته ریبر متغ یيفضا ریخأت تایعمل

 کنديمي آثار ممکن را در مدل استاندارد تعریف همه(. یک مدل عمومي که 1999

 است: 7معادله  صورتبه
n i t it

it it it

y Wy I X WX

W u
                             )7(  

 ضریب خودهمبستگي فضایي و فضایي،  خود بازگشتضریب  که در آن 

از پارامترهاي ثابت و ناشناخته است که باید  1Kیک بردار دهندهنشان همانند 

Nماتریس  Wتخمین زده شود و N  فضایي است. در این صورت، در این معادله

Wy  کنديمدر میان متغیرهاي وابسته اشاره  زادرونبه آثار متقابل ،WX  به آثار

به آثار متقابل جمالت خطا در  itWدر بین متغیرهاي مستقل و زابرونمتقابل 

( GNSM) 11ي فضایياانهیآشمدل، مدل عمومي  نیا احدهاي مختلف اشاره دارد.و

 ترعامو  تريکلي هاصورتبه  توانديم OLSاساس مدل  نیبر ا. شوديمنامیده 

 (،SAR) یيفضاهمچون مدل با وقفه 
2       (0, )Y WY X N In                                        )9( 

 (SLX) 16متغیرمستقلمدل تأخیردار 

1 2i i t ity X WX                                                              )9( 

 (SEM) یيفضاو مدل خطاي 

      Y X u u Wu                                                  )11(  

به مدل  SARو  SEMي هامدلاز ترکیب  توانيمیابد. همچنین  گسترش 

SAC شوديمزیر تخمین زده  صورتبهکه  رسید: 

1 2,i it it i t it it it ity W y X W u  )11(  

                                                           
15 General Nesting Spatial Model (GNSM) 
16 Spatial Lag of X (SLX) 
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( رسید که SDM) 17به مدل دوربین فضایي SARو  SLXاز ترکیب مدل

 :شوديمزیر تخمین زده  صورتبه

2i it n i t ity Wy I X WX                                     )11(  

 ( رسید:SDEM) 19به مدل خطاي دوربین فضایي SEMو  SLXو از ترکیب مدل 

1 2

2

,

(0, )

i i t it it it it

it

y X WX W u

u N In
                          )13(  

به مدل عمومي  SDMو SDEM، SACبا ترکیب مدل  توانيم تینها در

GNSM (.1111، 19الهورست) دیرس 

nماتریسي  Xاز متغیرهاي وابسته،  1n یک بردار Yآنها در که K  شامل

که معموالً  شوديمماتریس وزني فضایي شناخته  عنوانبه Wمتغیرهاي توضیحي و

ماتریس مرتبه اول تمامي اعداد روي قطر اصلي  . دراست اول مرتبه مجاورت ماتریس

ي مرتبط با مشاهدات هاتیموقعي این ماتریس عدد صفر را در هافیردصفر هستند، 

مشاهدات همسایه  کنندهمنعکسیي که هاتیموقعغیر مجاور و عدد یک را در 

بوده، پارامتر  WYفضایي  وابسته متغیر ضریبپارامتر رندیگيبرمرا در  باشنديم

 توضیحي متغیرهاي تأثیردهنده نشانو پارامتر ي مرتبط با خطاي فضایيضریب

 است. Yمتغیر وابسته در انحراف بر

 مروری بر مطالعات تجربی -2

همگرایي سیگما و بتا )مطلق(   يبررس"تحت عنوان  يادر مقاله (1391فروغي پور )

سوان(        سولو و  ضیه  ضو اوپک )آزمون فر شورهاي ع شد     "بین ک ستفاده از مدل ر با ا

سي همگرایي       سوان به برر ضو اوپک در دوره        GDPسولو و شور ع سرانه یازده ک

بد  پردازديم 1111-1971 درون کشبببوري، بین  همگرایيمنظور سبببه نوع  نیو 

 دهديقرار م يسرانه واقعي را موردبررس GDPکشوري و پراکندگي در 

دوره   يعضببو اوپک ط يکشببورها یيهمگرا بیکه ضببر دهدينشببان م جینتا

س  ضو اوپک      يموردبرر ضریب همگرایي کشورهاي ع ست،   113/1، مثبت و معنادار ا

                                                           
17 Spatial Durbin Model (SDM) 
18 Spatial Durbin Error Model (SDEM) 
19 Elhorst 
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ست. به این معنا که هرسال در حدود   شده   برآورد   انیدرصد از شکاف موجود م   1ا

GDP  شورها از ب  نیا يسرانه واقع سال    31کامل  یيهمگرا نیو بنابرا روديم نیک

  يپراکندگ گما،یس  یيهمگرا هیآزمون فرض  هی. همچنین بر پادیبه طول خواهد انجام

GDP دارد يدوره روند نزول يعضو اوپک ط يکشورها يسرانه واقع. 

بررسببي همگرایي درآمد  "تحت عنوان  يا(، در مقاله1393) دفریمؤ وي اکبر

ستان    سنج     يهاسرانه بین ا صاد شور )یک رهیافت اقت ضایي( پرداختند. هدف    يک ف

  يااین مقاله نیز بررسي روند نرخ رشد واقعي درآمد سرانه در ایران با رویکرد منطقه

 1371-1391 يهادر سال  نایرا يهاشکاف رشد اقتصادي در استان     يریگو اندازه

ا(  همطلق بین مناطق مختلف ایران )استان  یي. بنابراین فرضیه وجود همگرا باشد يم

سولو       سیک ) شد نئوکال سنج        -بر پایه الگو ر صاد ستفاده از روش اقت   يسوان( با ا

 .کندياستفاده م ریآزمون از فرمول ز ي؛ که براشوديي آزمون میضاف

نتایج    اثرات به وجود آمده از مجاورت   در گام نخسبببت بدون در نظر گرفتن   

تان     نده وجود همگرایي مطلق در بین       حاصبببل از تخمین براي اسببب یدکن تأی ها 

در آزمون فرضببیه همگرایي با مناطق درون   کهي. هنگامباشببديهاي ایران ماسببتان

یک کشببور مواجه هسببتیم این فرضببیه به دلیل وجود شببرایط و قوانین اقتصببادي   

ناطق، مبادالت سببریع و آسببان تجاري، تحرك نیروي کار و یکسببان حاکم بر این م

 .رسديسرمایه بین مناطق و نرخ پول یکسان باقوت به اثبات م

در گام بعدي براي بررسي آثار به وجود آمده از مجاورت و وابستگي فضایي از   

صادسنج   ضایي  يروش اقت ستان  ف سه با رابطه در ها براي ا که اثرات مجاورت   يامقای

؛  هافتیه باوجود همگرایي، سرعت همگرایي کاهشکشده بیانگر آن است در آن حذف

ضایي، مقدار مثبت و معن     ستگي ف ضریب متغیر واب صاص  يداريولي    را به خود اخت

ها اثرات نتیجه گرفت که در رشببد اقتصببادي اسببتان  توانيداده اسببت. بنابراین م

 .است داريیي معنوابستگي فضایي و وجود همگرا

سگري  سي روند همگرایي   "تحت عنوان  يا( در مقاله1391و همکاران ) ع برر

ر  و بتا د گمایس  یيبین کشورهاي جهان با استفاده از مفهوم همگرا   درآمد سرانه در 

ض  کردندتالش  "يبیو ترک يمقطع يهاداده سرانه در ب  یيهمگرا هیکه فر  نیدرآمد 

ها  بدین منظو     يکشبببور به بررسبببي همگرایي    رجهان را مورد آزمون قرار دهند. 

شورها    يبیو ترک يمقطع يهادر داده  (β)و بتا  (δ)سیگما  سرانه ک جهان   يدرآمد 

 .پردازنديم 1971-1113 يهاسال ي( طيکشور با سطوح مختلف درآمد 111)
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( 1991مدل رابرت بارو ) ،یيمورداسببتفاده براي برآورد سببرعت همگرا  مدل

ست. آن  س    نیها در اا ستفاده از برر ه و بتا ب گمایس  یيهمگرا يندهایفرآ يمقاله با ا

 پرداختند.جهان  يکشورها نیمنطقه در ب يبرابر تیوضع لیتحل

شان   س  یيهمگراکه  دهديمنتایج ن شورها  نیدر ب گماینوع  جهان وجود  يک

جهان با فرض   يکشببورها نیاسببت؛ بنابرا-1117/1مطلق  یيندارد. سببرعت همگرا

سان ی سا  ک ستند    طیشرا  ریبودن  سرانه واگرا ه در   سرعت همگرایي  .ازنظر درآمد 

 مطلق و يبتا گما،یس  یيفرضیه همگرا  جهیشده است درنت   -1117/1 حالت شرطي 

ها  سال نیا يط يبه عبارت .شوديمقطعي و ترکیبي رد م يهادر شرایط داده يشرط

 .شونديم تريغني همواره غن کشورهايکشورهاي فقیر همواره فقیرتر و 

 تأثیرات همگرایي اقتصادي"عنوان (، در مطالعه خود با 1393) محمودي

با کاربرد مدل  "(GTAP مدل) کشورهاي عضو اکو در یک مدل عمومي استاندارد

 هاياي و چند کاالیي مدل تحلیلتعادل عمومي استاندارد و کاربرد نوع چند ناحیه

همگرایي اقتصادي( بین اعضاي اکو را ) ( آثار حذف تجاريGTAP) تجارت جهاني

اي هدهد اصالحات سیاستسازي تجاري نشان مينتایج شبیه سازي کردند.شبیه

تصاد کشورهاي عضو یعني افزایش صادرات و تجاري اعضاي اکو موجب ترقي اق

تر براي مواهب، افزایش هاي واردات، تقاضاي بیشواردات و تولید، کاهش قیمت

شود. تجزیه تغییرات رفاه نشانگر مصرف شهروندان و افزایش مطلوبیت و رفاه مي

 اثرات متفاوت تغییر سیاست تجاري بر اجزاي رفاه کشورهاي عضو اکو است.

 تأثیر شهرنشیني بر سرعت"عنوان اي با (، در مقاله1391) همکاران شکیبایي و

با ) هاي منتخب کشور ایرانهمگرایي توزیع درآمد شهري و روستایي در استان

 11به بررسي شهرنشیني بر درآمد شهري و روستایي  "رویکرد اقتصادسنجي فضایي(

دهنده وجود ایج نشانپرداختند. نت 1391-1391استان منتخب ایران در دوره زماني 

 همچنین هاي موردبررسي در این دوره زماني است.همگرایي توزیع درآمد بین استان

در این دوره با افزایش شهرنشیني سرعت همگرایي مشروط براي کاهش فاصله بین 

سرعت وضعیت توزیع درآمد جاري شهري و روستایي و حالت پایاي آن نسبت به

 بد.یاهمگرایي مطلق افزایش مي

  کنديم انیب "یيهمگرا"با عنوان  يادر مقاله ،(1991) نیمارت یيوسبباال بارو

  لیما ریمناطق فق ایکشببورها  ایاسببت که آ نیاقتصبباد ا يدیموضببوع کل کیکه 

رشببد کنند؟ آیا عواملي   ترعینسبببت به کشببورها یا مناطق ثروتمند سببر باشببنديم
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تولید سببرانه طي   وصببورت خودکار وجود دارد که به همگرایي در سببطوح درآمد به

 .زمان منجر شود

از   متحده االتی جوار اهم الت ی ا 19 انی در م یيمنظور مطالعه همگرا  ها به  آن

 يمطالعه تجرب جیعنوان چارچوب مطالعه اسببتفاده کردند. نتابه کیمدل نئوکالسبب

دو اقتصببباددان وجود همگرایي را با این مفهوم که اقتصبببادها اگر وضبببعیت         نیا

ت  ایال يهاالتیبراي ا ند،تمایل دار ترعیسببر يداشببته باشببند به رشببد  يترباثبات

  دهدينشان م  يروشن یک قرن به يط 1991-1991مختلف از  يمتحده طي دورها

 .دافتيدرصد در سال اتفاق م 1حدود  يبا سرعت یيهمگرا نیا

سي انجام  آنها صل همگرا  کایمختلف آمر االتیا يشده برا در برر مطلق و  یيا

سیگما را به اثبات م  یيهمگرا سانند ياز نوع  س  7این دوره به  ر   شده میزیر دوره تق

ست و برا  سرانجام      زده نیتخم بیضر  نیا زیساله ن  11هر دوره  يا ست و  شده ا

سرانه در حال نزدیک شدن     آمدبه لحاظ در يکه مناطق موردبررس  رندیگيم جهینت

 .به هم هستند

بلغارستان،   GDPساختارهاي "با عنوان  يا، در مقاله11(1116استاتیو و رالوا )

س  "اروپا هیهمگرایي با اتحاد   دیو تول نهیهز يساختارها  یيو مطالعه همگرا يبه برر

  يی. ابتدا همگراپردازندياروپا م هیجک با اتحاد يبلغارسببتان و جمهور يناخالص مل

کرده و  لی تحل يرا در دو مقطع سببباختار  يتولید ناخالص مل    يها مؤلفه  کی نام ید

ا با  همؤلفه کینامید یي. همگراگردديم ریزمان تفسببب يآن ط رییتغ لیسبببتس تما

  دیتول یيشببده اسببت و همگرا  يریگپنل اندازه يسببازو مدل β یيهمگرا افتیره

از   يها فصببلداده ي. همهشببوديمحاسبببه م یيشبباخص واگرا قیاز طر يناخالص مل

 .باشنديم 1111 صلتا ف 1997فصل اول 

  ،يناخالص داخل   دی گرفت با توجه به سببباختار تول       جه ینت توانيم تی درنها 

  هیجک با اتحاد يبلغارستان فاصله خود را با اتحادیه اروپا کم نکرده است اما جمهور

 .اروپا همگراست

همگرایي درآمد در ژاپن: " اي تحت عنواندر مقاله ،11(1111) و همکاران یاهس

شهر ژاپن  313بین  درآمدي به بررسي همگرایي "فضایي رویکرد بیزي مدل دوربین

با استفاده از روش اقتصادسنجي مقطعي در ساختار آمار  1999-1117هاي طي سال

                                                           
20 Stattev & Raleva 
21 Seya, Tsutsumi & Yamagata 
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یک همگرایي سیگماي فضایي و کالسها به این نتیجه رسیدند که آن بیزین پرداختند.

 1111 ناهمگوني درآمدي در بین شهرهاي ژاپن از سال پیوندد،به وقوع نمي

-1117( و )1991-1111) همگرایي شرطي بتاي فضایي براي دوره ،افتهیشیافزا

 شود.( تأیید نمي1111-1117شود و براي دوره )( تأیید مي1991

: تجارت رشد از طریق سرریز" عنوان، در کاري با 11(1113) هو و همکاران

به بررسي اثرات سرریز رشد اقتصادي از طریق تجارت  "پنل داده پویا فضایيروش 

( براي دوره OECD) هاي اقتصادي و توسعهکشور عضو سازمان همکاري 16براي 

 هاي تابلویي فضایي و کاربرد ماتریس وزني ایستا بربا استفاده از داده 1111-1971

به این  ؛ واساس تجارت دوجانبه پرداختند مجاورت و ماتریس وزني پویا براساس 

شده و نرخ همگرایي رشد اقتصادي نتیجه رسیدند که مجاورت مثبت و معنادار ارزیابي

 بعد ازلحاظ وابستگي فضایي ارتقا یافته است.

 بین برق مصرف  شدت " عنوان تحت ايمطالعه در ،13(1113) لیو و هرریاس

  ماهانه هايداده از استفاده با "نامتقارن آثار و از همگرایي شواهدي: چین هاياستان

صرف    ( همگرایي1113-1119) هايسال  طي صادفي م ستان  بین را برق ت   هايا

 مصرف  نسبت  را برق مصرف  شدت  تحقیق این در هاآن. قراردادند تأیید مورد چین

سیته  نیروي   هايآزمون کاربرد. نمودند تعریف صنعت  بخش افزودهارزش به الکتری

  همگرایي بررسي  منظوربه ساختاري  شکست   لحاظ با غیرخطي و خطي واحد ریشه 

  ناطقم بین تکنولوژي اختالف پراکندگي کاهش از حاکي تحقیق این در تصبادفي 

 .باشدمي چین مختلف

 الگوی تحقیق -5

مدل اقتصادسنجي فضایي براي آزمون همگرایي پرداخته  حیتصربهدر این بخش 

 .شوديم

 همگرایی نوع سیگما -5-2

که در بحث مربوط به ادبیات همگرایي گفته شد منظور از همگرایي نوع  گونههمان

سرانه کشورهاي مختلف در طي زمان رو به  GDPسیگما این است که پراکندگي 

 گردد:زیر محاسبه مي صورتبهنوع سیگما  یيهمگراکاهش باشد. معادله 
                                                           

22 Ho, et, al. 
23 Herrerias & Liu 
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)logيانمونبببه انسیبببنشبببانه وار tD کبببه در آن )ity،tيانمونبببه نیانگیبببم

log( )ityوlog( )ity تمیلگار GDP باشديکشورها م سرانه. 

سرانه کشورهاي اوپک  GDPي که گفته شد اگر پراکندگيطورهمانبنابراین 

اگر پراکندگيدر طي زمان کاهش یابد نشان از همگرایي در کشورهاي عضو اوپک و 

GDP سرانه در طي زمان افزایش یابد نشانگر واگرایيGDP  سرانه در کشورهاي

 .باشديمعضو اوپک 

از فرمول زیر  توانيمبراي دقیق نشان دادن همگرایي سیگما  طورنیهم

 استفاده کرد:

t tD t                                                                         )11(  

ي همگرایي سیگما در بین دهندهنشان 0واگرایي و اگر 0بطوریکه اگر

 همگرایي سیگما به شکل زیر است: .باشديمکشورهاي عضو اوپک 

 1991-1111 يهاسالاوپک طي  عضو کشورهاي در سیگما همگرایي :3 نمودار

 

-1111و  1991-1991ي هاسال شود جز در  که در نمودار مشاهده مي  گونههمان

شغال کو به دلیل ) 1111 سط عراق و ب  تیا س یس  يثباتيتو   الس در  در منطقه يا

سط آمر    فارسجیآغاز جنگ دوم خلو  1991 شغال عراق تو (، 1113 سال در  کایو ا

سرانه کشورهاي اوپک در حال کاهش است که با توجه به     GDPاستاندارد انحراف 

سببال  در  16/1به  1991در سببال  13/1از پراکندگي که  گفت توانيمنتایج فوق 

( ), ( )

,

tD t

t t

R DW

1 2

2

32 / 656 -0/0156

8 /09 7 / 77

0/95 1/ 8
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 GDPگفت در کل شببباهد همگرایي  توانيم ؛ کهاسبببت داکردهیپکاهش  1111

شان دادن همگرایي از         ستیم. براي دقیق ن ضو اوپک ه شورهاي ع رابطه  سرانه در ک

ستفاده 11) ست.   شده ( ا ست عالمت    مشاهده قابلکه در رگرسیون باال   گونههمانا ا

بنابراین همگرایي  ؛ باشبببديمي ضبببریب زمان نشبببان از همگرایي داريمعنمنفي و 

 .سیگما در بین کشوهاي اوپک مورد تأیید است

 یی نوع بتاهمگرا -5-1

یي نوع بتا این اسبببت که کشبببورهاي با وضبببعیت  همگرامنظور از  بر طبق تعریف،

ي نرخ رشد سریعتري نسبت به کشورهاي با وضعیت اقتصادي        دارا رتریفقاقتصادي  

هم اشبباره شببد بسببته به اینکه پارامترهاي    قبالًثروتمندتر هسببتند و همانگونه که 

  شابهرمیغي تعادلي مشابه و یا هاتیوضعمگن باشند مناطق مختلف همگن یا غیر ه

  اقتصبببادها  که يدرصبببورتیي نوع بتا نیز متفاوت خواهد بود.    همگرابوده لذا تعریف  

صادها         ضعیت تعادلي براي همه اقت سطح از و شند یک   و شده ينیبشیپهمگن با

سطح همگرا    انتظار مي صادها به این  شرط یغیي شوند )همگرا رود همه اقت اما  ؛ ي(ر

صادي به        ست که هر اقت شند انتظار این ا صادها به لحاظ پارامترها متفاوت با اگر اقت

شرطي(. در گام اول معادله مربوط  شود )همگرا سطح تعادل خودش همگرا مي  یي 

شرط ی)غ يبتایي همگرابه  یر  ز صورت بهگرفتن اثر مجاورت  در نظري( در حالت با ر

 شود:تخمین زده مي

, ,

, 1

, 1 , 1

( ) ( ) ( )
i t i t

i t

i t i t

i t it

PGDP PGDP
Ln Ln PGDP WLn

PGDP PGDP       )16( 

i,که  tPGDPسالدر  ، تولید ناخالص داخلي سرانه t،,

, 1

( )
i t

i t

PGDP
Ln

PGDP
نرخ رشد  

اثرات ثابت زماني  tبیانگر اثرات ثابت انفرادي،  i،iکشور سرانه GDPساالنه 

سنجه رگرسیون و نشانگر وابستگي فضایي در این رابطه جمله خطاست،  itو 

نیز ماتریس وزني فضایي جغرافیایي است که در آن کشورهاي مجاور  W. باشديم

 . عناصررندیگيمکمترین وزن را  همو همسایه بیشترین وزن و کشورهاي دور از 

ijW  کشور در ماتریس چگونگي ارتباط فضایيi  کشور باj  فاصله نشان  ازنظررا



 1396 بهار، 1 ، شماره11هاي اقتصادي سابق(، دوره )بررسيفصلنامه اقتصاد مقداري                        33

 
 

 

 

 صورتبهکه  دهديم
1

ijd
براي  11. در این تحقیق از تابع اقلیدسيشوديمتعریف  

کیومرث شهبازي و همکاران، ) است شدهاستفاده jو  i محاسبه فاصله بین دو کشور

 (.177 ص ،1391

( ) ( )ij i j i jd x x y y2 2                                                      )17(  

به  jyو  jxو   iبه ترتیب طول و عرض جغرافیایي کشور iyو  ixکه در آن 

هستند. در این تحقیق ابتدا ماتریس وزني  jترتیب طول و عرض جغرافیایي کشور

رابطه  بر اساسفضایي 
1

ijd
نرمال  در .شوديمو ستس نرمال سطري  شدهساخته 

ي که بعد از اگونهبه، شوديمسطري هر عنصر سطر بر مجموع سطر تقسیم 

 .شوديمبا یک  سطر برابري ماتریس جمع هر سازرمالن

بت است و قرار گرفتن در ثفضایي م گيبستمباشد، خوده مثبت اگر 

بت بر رشد خواهد داشت و عکس ثاثر م ،مجاورت مشاهدات داراي نرخ رشد باالتر

 .، استقصاد بودني فمن الت برايحاین 

 یيهمگرا شاهد ما باشد منفي  کهي. درصورتاست یيهمگرا سرعت نیز 

 بطهرا دیگر تعبیري به یا و بود خواهیم تعادلي سطح یک به کشورهاي عضو تمام

 معکوس دوره طي رشد نرخ متوسط و سرانۀ کشورها GDP آغازین وضعیت بین

 رشد نرخ داراي ترنامطلوب اولیه وضعیت با کشورهاي گریديعبارتبه بود، خواهد

 مهه جهیتر هستند درنتمطلوب اولیه وضعیت با کشورهاي به نسبت بزرگتري

 کشورها باشد مثبت اگر ضریب بلعکس. شونديم نزدیک همعضو به کشورهاي 

 و فقیرتر همواره فقیر بنابراین و بوده یکدیگر از شدن واگرا حال در زمان طي در

 ساالنه، دري جاروشن است که اگر نرخ رشد به .شودمي ثروتمندتر همواره ثروتمند

 همگرایي سرعت ماًیمستقبرآوردي زمان موردتوجه باشد، ضریب ازي ادوره طول

 ضریب سال باشد، با برآوردkرشد در طولاگر  مثال براي. دهدينم دست را به

)همگرایي  :شوديماز رابطه زیر حاصل  (
( )Ln

k

1                                                                          )19(  

                                                           
24 Euclidean Distance 
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 نشان همگرایي سرعت است. درواقعي موردبررس يهانشانگر تعداد سال kکه 

از  ایپاو حالت واقعيسرانه  GDPمیان  در هرسال چه مقدار از شکاف که دهديم

 .(7 ، ص1391فرهمند،  نعمت اله اکبري و) رفتمیان خواهد 

 وابستگي فضایي در گام بعدي براي بررسي آثار به وجود آمده از مجاورت و

 :شوديفضایي به شکل تخمین رابطه زیر استفاده م ياز روش اقتصادسنج شرطي

,

, 1 1

, 1

2 3

,

, 1

( ) ( )

( )

i t

i t i

i t

i i i

i t

i t it

i t

PGDP
Ln Ln PGDP POPULATION

PGDP

MORTALITY UNEMPLOY MENT OILEXPORT

PGDP
WLn

PGDP

           )19(  

که در این معادله 
iPOPULATION ،متغیر جمعیت 

iMORTALITY  نرخ

سال،  1 ریزکودکان  ریوممرگ
iUNEMPLOY MENT نرخ بیکاري کل در کشور

i .؛ وباشديمدر مدل  ي و کنترلاهیناحمتغیرهاي  رهایمتغاین  هستند 

iOILEXPORT  ر ب انتظار .باشديمنیز ارزش صادرات نفت در کشورهاي عضو اوپک

1این است که پارامترهاي 2يو پارامترهامثبت  و   که ؛نیز منفي باشند  و 3

مثل باال  W. باشديسنجه رگرسیون و نشانگر وابستگي فضایي ممثل قبل 

فضایي  گيبستمباشد، خوده مثبت اگر ماتریس وزني فضایي جغرافیایي است 

 بت برثبت است و قرار گرفتن در مجاورت مشاهدات داراي نرخ رشد باالتر اثر مثم

 سیماتر .، استقصاد بودني فمن الت برايحرشد خواهد داشت و عکس این 

ي تحلیل نیز موضوع از برا ( بدست آمده است.17) رابطه صورتبهمجاورت نیز 

 است. شدهاستفاده Matlabو  Eviews افزارنرم

صیف و   -6 ضایی  تحلیلتو شورهای   سرانه  GDP همگرایی در هاداده ف ک

 اوپک

 هاداده شرح -6-2

GDP: صاد  تولید صاد   يناخالص داخلي یک متغیر کالن اقت شد اقت و  يمرتبط با ر

شد يم يهمگرای شان  ریمتغ نیدر ا شیو معموالً افزا با سطح متوسط    ن دهنده بهبود 

ست. بازه زمان  يقتصاد رفاه ا ساس  1991-1111موردنظر دوره  يا قیمت   بوده و بر ا

بانک   ،يناخالص داخل دیتول يآمار مورداسببتفاده برا  باشببد يم 1111ثابت سببال  
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شد يم يجهان س   اغلب بهترین معیار قابل GDP يها؛ دادهبا ستر سه    يبرا يد مقای

 .است يبین کشور

POPULATION :            اثرات مهم و     توانببد يتغییر نرخ رشببببد جمعیببت م

صادي و درنت    ياکنندهنییتع شد اقت شد،       جهیبر ر شته با شورها دا همگرایي ک

شانگرها  صاد  يدرواقع میزان افزایش جمعیت یکي از ن ست و   ياجتماع - ياقت ا

ضر   شورها    GDPچون تحقیق حا س  يسرانه ک   دهديقرار م ياوپک را موردبرر

ته  الن اقتصادي تأثیر گذاشکبنابراین افزایش یا کاهش جمعیت روي این متغیر 

خواهد کرد، اقتصبباددانان جمعیتي رشببد سببریع   و روند آن را با تغییر مواجه 

جمعیت را موجب ناتواني کشور در افزایش سرمایه و عدم افزایش درآمد سرانه    

سبت     داننديم سرانه ایران ن شد درآمد  ؛ مثالً به دلیل باال بودن جمعیت ایران، ر

 .به رشد کل اقتصاد کمتر است

MORTALITY: در کودکان   ریومتعداد مرگ دهندهاین شببباخص نشبببان

هر هزار نفر است. در این پژوهش   يازا سال به  کیکمتر از پنج سال در عرض  

ن عنواسال به پنجان زیر کودک ریومهمگرایي شرطي، شاخص مرگ   برآورد براي

شببور دیگر متفاوت اسببت در نظر  کشببوري به که از ک ياهییک شبباخص ناح

 شده است.گرفته

UNEMPLOYMENT:  ،ي اسبباسببي  هاموضببوع ازجملهاشببتغال و بیکاري

ي که با افزایش اشببتغال و کاهش بیکاري،  اگونهبهاقتصبباد هر کشببوري اسببت، 

سعه ي هاشاخص یکي از  عنوانبه   . نرخ بیکاريشود يمي جوامع تلقي افتگیتو

  ادهمورداستف ر یي است که براي ارزیابي شرایط اقتصادي کشو    هاشاخص یکي از 

شتر          کاریب .ردیگيمقرار  شترك بی صیت م صو سترده خ سیع و گ ي در مقیاس و

شورهاي   سعه درحالک ست.  تو شار جمعیت، فقدان  عوامل ا صت ي نظیر ف ي  هافر

صادي یا به علت پایین بودن نرخ       سطح فعالیت اقت سبب پایین بودن  شغلي به 

ي جابهدر تولید  برهیسببرماي هاروشرشببد اقتصببادي یا هردوي آن، انتخاب  

ي کاربر، نامرتبط بودن آموزش با نیازهاي اقتصادي، وجود دستمزدهاي    هاروش

اجتماعي نیروي کار و  رفتهازدستانعطاف بدون توجه به هزینه فرصت  رقابلیغ

  تواننديمي به حد کافي همگي عوامل و عللي هسببتند که گذارهیسببرمانبودن 
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، 11اي.وین نفزایگر) دهندتوضببیح  افتهیعهتوسبببیکاري را در کشببورهاي کمتر 

1399.) 

OILEXPORT: حاصل   ددرآمکشورهاي اوپک در  ي که گفته شدطورهمان

عنوان منبع درآمد صبببادراتي و یا حداقل به نیترعنوان مهماز فروش نفت یا به  

صادراتي مطرح م  نیتریکي از مهم درآمدهاي نفتي، بخش  شود يمنابع درآمد 

صادرکننده     شورهاي  صادراتي ک شکیل    يبزرگي از درآمدهاي  نفت )اوپک( را ت

به صادرات نفت است،   ابسته اوپک و ياز اقتصاد کشورها   ي. بخش مهمدهنديم

واردات اسببت وهم قسببمت     يبرا ازیارز موردن کنندهنیصببادرات نفت هم تأم

شک     ياعمده شور را ت صادرات ک از مخارج   يبخش مهم نیهمچن .دهديم لیاز 

صرف  سرما  يم صادرات نفت تأم  يگذارهیو  . عالوه بر شود يم نیدولت از محل 

 زین يو بخش خصوص  يدولت يگذارهیسرما  يبرا ياهیسرما  يواردات کاالها نیا

 به صادرات نفت وابسته است. يادیود زدتا ح

 ییآزمون مانا-6-1
سنج    يهااغلب مدل صاد شد   هیاول يهاکه در دهه ياقت به  1711 يهاسال  يط)ر

ه  استوار بود. چنانچ يزمان يهايسر یيایبرفرض پا گرفت،يمورداستفاده قرار م (بعد

خواهد شبببد. در   داریکاذب پد ونیباشبببند؛ مشبببکل رگرسببب (نامانا) ایناپا رها،یمتغ

  رهایمتغ انیم يمعنادار يرابطه چیاسبببت ه ممکن نکهیکاذب باوجودا ونیرگرسببب

شد، ول   شته با ستنباط  دیآيم بدست  یيباال نییتع بیضر  يوجود ندا   يهاو موجب ا

  يموردبررسببقبل از هر چیزي نیاز اسببت مانایي متغیرها  نیغلط خواهد شببد؛ بنابرا

 قرار گیرد.

 نآزمو (،سرانه GDP) يرشرطیغ يالگو ریمتغ یينامانا ای یيمانا يجهت بررس

کاربرده بهاست  واحد شهیبر وجود ر يصفر مبن هیفرض که 16پسران و شین شهیر

 است: ( آمده1جدول )این آزمون در  جینتا. شوديم

 

 

 

                                                           
25 Nafziger, E. Wayne 
26 Pesaran and Shin 
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 ي الگورهایمتغ یيمانا يبررس :2 جدول

 متغیر
 پسران و شین

 روند و مبدأ از عرض با مبدأ از عرض با

LPGDP 
1119/1 

(9917/1) 

1166/1- 

(1199/1) 

Population 
9116/1- 

(1971/1) 

9173/3- 

(111/1) 

Mortality 
1139/7- 

(111/1) 

1111/9- 

(111/1) 

Unemployment 
9111/1- 

(1196/1) 

1911/1- 

(1119/1) 

Oil Export 
1161/1- 

(999/1) 

1911/1- 

(111/1) 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی

ساس نتا    ایمبدأ و روند پا از در سطح با عرض  ،يموردبررس  يرهایمتغ يتمام ،جیبر ا

 هستند.

 اقتصادسنجی فضایی() ییفضاهمگرایی مطلق و شرطی  -6-3

ابتدا به آزمون تشببخیص وابسببتگي فضببایي  براي بررسببي آثار به وجود آمده از مجاورت و

 .شوديم پرداختهي تعین مدل مناسب هاآزمون و ستسوابستگي فضایي 

 ي تشخیص وابستگي فضایيهاآزمون جینتا :1جدول 
 آزمون مقدار احتمال

111/1 1117/1 Moran’s I. 

111/1 1371/11 LM 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی                  

ضایي        هاآزمونبا توجه به  ستگي ف صي، وجود پدیده واب شخی شده ییتأي ت اید  و ب د

ضا انجام         GDPي همگرایيهايساز مدل ضور بعد ف شورهاي اوپک در ح سرانه ک

مقدار مثبت آماره موران حاکي از خودهمبسببتگي فضببایي مثبت و  نیهمچن شببود.

فضایي    يخودهمبستگ  در ي فضایي منفي است.  خودهمبستگ مقدار منفي آن بیانگر 

 یا پایین( در کنار و نزدیک بهم قرارباال )سببرانه   GDPبا رشببد   مثبت کشببورها 

بل  و برعکس.  رند یگيم ي فضبببایي منفي حاکي از عدم     خودهمبسبببتگدر  در مقا

 (.1391کسرایي، ) استي و مجاورت کشورها با یکدیگر بنددسته

که مربوط به تشببخیص وابسببتگي   الگرانژي موران و ضببریب هاآزمونپس از 

جهت انتخاب   LMerror_panelو  LMlag_panelفضایي است باید از دو آزمون   
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و  SARبه معناي استفاده از مدل  LMlag  که معناداري آزمون شودمدل استفاده 

ستفاده از مدل   LMerrorمعناداري آزمون  شد يم SEMبه معناي ا صورت   با . در 

ي  هاآزموناز ) LMerror_panelو  LMlag_panelآزمون  (معناداري هردو آزمون

LMlag_Robust_panel      جببهببت اعببتبببببار مببدلSAR آزمببون و از 

LMerror_Robust_panel   ستفاده از مدل ستفاده   SEMجهت ا   ؛ که17شود يما

 :باشديم 3جدول  صورتبهنتایج آن 

 ي تشخیص مدل همگرایيهاآزمون جینتا :3 جدول
 آزمون   مقدار احتمال

111/1 1791/179 LMlag_panel 

111/1 1191/119 LMlag_Robust_panel 

111/1 1371/11 LMerror_panel 

171/1 1171/11 LMerror_Robust_panel 

111/1 6911/17 Hausman 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی

 زي فضایي است و نی  گر و دال بر وجود وابست ففرضیه ص   دییتأعدم اکي ازح ،هاآماره

  معنببایي آمببارهو بي LMlag_Robust_panelبببا توجببه بببه معنبباداري آمبباره 

LMerror_Robust_panel یيفضبباوقفه  مدل به شببکل (lag قابل تصببریح و )

قابل   SARمدل به روش  درصد  11/1 احتمالدر سطح   کهيطوربه باشد يمبرآورد 

 تصریح و برآورد است.

انتخاب بین دو مدل اثر ثابت و      منظوربه همچنین آماره هاسبببمن فضبببایي    

ستفاده     صادفي ا ضایي این امکان را  شود يمت   که ویژگي دهديم. مدل آثار ثابت ف

  لمد در کهيدرحالمتفاوت باشبببد، یا واحدهاي انفرادي با یکدیگر  هابنگاهانفرادي 

ضایي     صادفي ف س بهي فردي و زماني هايژگیوآثار ت   دشون يمجمله خطا وارد  لهیو

شهبازي،  ) ست آمده مدل به روش اثرات   که ؛(1393حمیدي و  با توجه به آماره بد

 .باشديمثابت زماني قابل تخمین 

 ياقتصادسنج روشي بدست آمده از هاآمارهبراي تصریح مدل با توجه به 

 :شوديممدل وقفه فضایي پرداخته فضایي به شکل 

                                                           
هاي ها و تکنیکها مراجعه شود به کتاب نظریهي انجام این آزمونبراي اطالعات بیشتر در مورد نحوه 17

 .1391اقتصادسنجي فضایي نوشته جمیز لسیج ترجمه اسفندآبادي و همکاران، 
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 مطلق فضایيهمگرایي  :2 جدول
 ضریب   

 مقدار 131/1 -1119/1 11/1

 tآماره 73/31 -71/7 61/3

R 2 0/ 25 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی

که نشان  درصد 11برابر است با  R2مقدار آماره دهديمنشان  نتایجهمانطور که 

اده توضیح د مستقل هايتوسط متغیر وابستهمتغیر  راتییتغدرصد از  11 دهديم

. طبق اثرات مستقیم هر ردیگيمفضایي صورت  صورتبهتفسیر جدول  .شوديم

سرانه کمتري داشته باشد، نرخ رشد اقتصادي  GDPکشوري که در ابتدا دوره 

و توسط اثرات  کنديمسرانه باالتري کسب GDPبیشتري داشته و در پایان 

(. کنديمسرریز ) گذارديمکشورهاي مجاور خود تأثیر  سرانه GDPغیرمستقیم بر 

هر کشور، موجب  سرانه يواقعGDPیک درصد افزایش در نرخ رشد  کهيطوربه

کشورهاي مجاور  سرانه يواقعGDPدرصدي در نرخ رشد  11افزایش 

 (.کنديم)سرریز شوديم

. ( است151119برابر )داراي عالمت منفي است که مقدار آن همچنین 

واقعي سرانه( و  GDPرابطه بین وضعیت آغازین کشورها )به لحاظ اوالً بنابراین 

رشد کشورها منفي بوده و کشورهاي فقیرتر داراي رشد بزرگتري نسبت به کشورهاي 

همه کشورها بر طبق تعریف همگرایي مطلق به یک سطح  جهیدرنتهستند ثروتمندتر 

)سرعت همگرایي اًیثان شوند.از تعادل باثبات همگرا مي معادل  در بین کشورها  (

و درصد از شکاف بین رشد اقتصادي جاري  116/1یعني ساالنه  19( است116/1)

 .19بین خواهد رفت بلندمدت از سطح پایدار

 همگرایی بتا بدون لحاظ صادرات نفت -6-2

حال براي بررسي اثر صادرات نفت بر همگرایي کشورهاي اوپک ابتدا مدل همگرایي، 

ستس مدل با لحاظ صادرات نفت  شوديمبدون لحاظ صادرات نفت تخمین زده 

                                                           

28 ( )
/

Ln 0/0159 1
0 016

1
  

میان فقیر و غني از شکافالزم براي حذف نصفي  زمانمدت 19
*te 0/016 1

43 / 32
2
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 صادرات نفتاز مقایسه این دو مدل میزان تأثیرگذاري متغیر  و شوديمزده  نیتخم

 .شوديمبر همگرایي شناسایي 

ه  ک شببوديمحال به برآورد تصببریح فضببایي همگرایي بتاي شببرطي پرداخته 

 است: آمده 1جدول وقفه فضایي در  صورتبهنتایج تخمین 

 نفت صادرات لحاظ فضایي بدونهمگرایي شرطي  :5جدول 
 

3
 

2
 

1
 ضریب   

1931/1 111717/1- 111199/1- 11E-16/3- 133/1- 11/1 مقدار 

 tآماره 71/19 -11/13 -17/1 -11/11 -61/11 11/1

R 2 0/ 49 R 2 0/ 47 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی

 صادرات نفتشرطي بدون لحاظ ، دیآيگونه که از نتیجه مدل فوق برمهمان

سرعت  از که 31باشديم 3311/1 زینو سرعت آن  باشديم 133/1منفي و مقدارش 

هاي کنترل و ضرایب مربوط متغیرتمام . از طرفي استبیشتر همگرایي مطلق 

شود گفت که مسامحه مي يبامعنا هستند. نتیجه این است که باکم ياهیناح

ناهمگن هستند. بر دارد و وجود  کشورهاي عضو اوپکاي در بین هاي عمدهتفاوت

 GDP يفعل تیاز فاصله بین وضع يمیکشد تا نسال طول مي 11این اساس حدود 

مدت  نی. بعدازا31تعادل باثبات برطرف شود تیبا وضع کشورهاي اوپکسرانه  يواقع

ثبات خود رسیده و نرخ رشد سطح تعادل با به کشورهاي عضوتمام  يطور مجانببه

 واقعي صفر خواهد شد. GDPسرانه 

 نفتهمگرایی بتا با لحاظ صادرات  -6-5

داخته  پربا لحاظ صادرات نفت  حال به برآورد تصریح فضایي همگرایي بتاي شرطي    

 است: آمده 6جدول وقفه فضایي در  صورتبهکه نتایج تخمین  شوديم

 

                                                           
31 ( )Ln -0/033 +  1

=0/0335
-1

 

 آید:کشد تا نصف شکاف بین فقیر و غني برطرف شود از رابطه زیر بدست ميي که طول ميزمانمدت 31
* *te t0/0335 1 20/ 72
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 صادرات نفت لحاظ فضایي باهمگرایي شرطي  :6جدول 

  
3

 
2

 
 ضریب   1

1796/1 19E-19/3 11171/1- 111171/1- 11E-61/3- 131/1- 16/1 مقدار 

 tآماره 39/19 -11/13 -19/1 -17/11 -11/11 91/7 11/1

R 2 0/ 44 R 2 0/ 47 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی

لحاظ    با ، سبببرعت همگرایي شبببرطي   دی آيگونه که از نتیجه مدل فوق برم    همان 

صادرات نفت سرعت همگرایي   از صادرات نفت  شتر و   بدون لحاظ  مقدارش نیز بی

  بامعنا ياهیهاي کنترل و ناحضرایب مربوط متغیر تمام . از طرفي 31باشد مي 131/1

 هستند.

صادرات نفت همچنین مي شد منطقه   توان گفت که ارزش  سته که ر ا  اي رتوان

اما سؤال اساسي این    ؛ داري است ضریب این متغیر مثبت و معني  چراکهبهبود دهد 

ست که   شد منطقه  ایآا ستاي همگ این افزایش در ر صورت     اي در را شورها  رایي ک

سؤال مقایسه سرعت همگرایي در دو      ست یا خیر؟ براي جواب دادن به این    گرفته ا

و مدل همگرایي   (1جدول )مدل همگرایي نوع شببرطي بدون لحاظ صببادرات نفت 

همگرایي   جهیدرنت کند.( کفایت مي6جدول )نوع شبببرطي با لحاظ صبببادرات نفت 

بود که   1331/1شببرطي بدون لحاظ صببادرات نفت سببرعت همگرایي معادل رقم   

کشید تا تمام کشورها نیمي از شکاف خود    سال طول مي  7/11حدود اساس   نیبرا

ضعیت تعادلي را طي کنند، اما   شرطي با لحاظ    جهیدرنتبا و تخمین مدل همگرایي 

ضعیت    گریديعبارتبهد. افزایش پیدا کر 1311/1رقم به  این صادرات نفت،  در این و

تا کشورهاي اوپک نصفي از شکاف خود با وضعیت تعادلي را   کشديمسال طول  11

سرعت       33از بین ببرند صادرات نفت در مدل  ست، با ورود  شن ا همگرایي  . نتیجه رو

ست و   افتهیشیافزا( 111/1)معادل  شورها      زمانمدتا شکاف ک طي کردن نیمي از 

 حدوداً یک سال جلوتر افتاده است. ادليي تعهاتیوضعبا 

 

                                                           
32 (1 )e 0/034 0/0345  
33 * *te t0/0345 1 20/092
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 برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم -6-6

 و میمستق اثرات محاسبه ریاخ يهاسال در یيفضا يهامدل يهابسط از يکی

لیسیج ) دباشيم وابسته ریمتغ روي بر مستقل رهايیمتغ از کی هر رییتغ میرمستقیغ

 کی هر در رییتغ میرمستقیغ و میمستق اثرات بخش نیا ادامه، در(. 1119و پیس، 

ابت اثرات ث قالب در یيفضا وقفه مدل جینتا از رابطه نیا در. شوديم ارائه رهایمتغ از

 است. شدهاستفادهکه در قسمت باال برآورد شد 

بر متغیر وابسته در خود  iکشور  در مستقل ریمتغ رییتغ اثر میمستق اثرات

 ریمتغ اگر که شوديم اطالق يحالت به کل اثر ن،یا بر عالوه. دهديم نشان را iکشور 

چه میزان افزایش  به iمتغیر وابسته در کشور  ابدی شیافزا کشورها کل درتوضیحي 

 انگریب هک دیآيم دست به میرمستقیغ اثر کل اثر از میمستق اثر کسر از خواهد یافت.

 نیا) باشديم iمتغیر وابسته در کشور  بر کشورها ریسا در متغیر توضیحي شیافزا اثر

 میتقمس اثر ،يطورکلبه(. باشنديم کشورها کل در راتییتغ متوسط انگریب اثرات

 يورکش نیبي سرریزها از يحاک میرمستقیغ اثر و کشوري درون يسرریزها از يحاک

تغیر م بر مستقل رهايیمتغ رییتغ میرمستقیغ و میمستق اثرات( 7) جدول در .است

 است. شدهارائهوابسته 

 یيفضا وقفه مدل قالب در میرمستقیغ و میمستق اثرات :7 جدول

 نام متغیر
 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب

 11999/1- 1111/6- 11769/1- 9199/3- 1111/1- 1161/1- 

1 19E-11/6- 1191/1- 19E-11/6- 7331/1- 11E-1- 1911/1- 

2 11111/1- 9391/1- 1111/1- 1919/1- 11E-1/1- 1113/1- 

3 11113/1- 9731/1- 1111/1- 1711/3- 11E-3/1- 1111/1 

 17E-17/1 9111/1 17E-1/1 1669/1 19E-11/1 1771/1 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی

في و من میرمستقیغمستقیم و  صورتبهکه ضریب همگرایي  دهديمنشان  7جدول 

 صورتبهو نرخ بیکاري هم  ریوممرگي جمعیت، نرخ رهایمتغ باشديممعنادار 

 تأثیر منفي بر متغیر وابسته یعني رشد اقتصادي میرمستقیغ صورتبهمستقیم و هم 

 صورتبههر کشور و کشورهاي همسایه دارند. ضریب متغیر صادرات نفتي هم 
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بت که نشان از تأثیر مث باشديممثبت و معنادار  میرمستقیغ صورتبهمستقیم و هم 

 وجود ازي حاک نتایج این بر رشد اقتصادي هر کشور و کشورهاي همسایه است.

 و میمستق اثرات مجموع عالوهبه .استکشوري  نیب و کشوري درون يسرریزها

 .برابراست هاآن از یک هر کل اثر با رهایمتغ میرمستقیغ

 SEMهمگرایی مطلق و شرطی به روش مدل  -6-7

به روش مدل   نیتخمي تشخیصي در سطح خطاي یک درصد     هاآزمونبه  توجه با

سه بین این دو روش به تخمین         سمت براي مقای شد اما در این ق ضایي رد  خطاي ف

شبببرطي پرداخته    مدل همگرایي به روش خطاي فضبببایي براي همگرایي مطلق و   

 .شوديم

 :دهديممدل همگرایي مطلق به روش خطاي فضایي را نشان  نیتخم 9جدول 

 SEMمطلق فضایي به روش همگرایي  :8 جدول
 ضریب   

 مقدار 131/1 -1111/1 93/1

 tآماره 77/63 -13/7 11/113

R 2 0/ 23 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی

توجه به جدول باال   با .باشببديمضببریب فضببایي در قالب مدل خطاي فضببایي   

شد يمهمگرایي مطلق مورد تأیید  شان    با ضریب مجاورت ن   دهديمهمچنین مقدار 

شورها        صادي ک شد اقت شي از ر سطه بهکه بخ ست. این ی  وا   هاافتهاثر مجاورت بوده ا

 .کنديمي را تأیید امنطقهنظریه سرریزهاي 

ه  ک شببوديمآورد تصببریح فضببایي همگرایي بتاي شببرطي پرداخته حال به بر

 است: آمده 9جدول خطاي فضایي در  صورتبهنتایج تخمین 

 صادرات نفت لحاظ فضایي بدونهمگرایي شرطي  :9جدول 

 3
 

2
 

1
 ضریب   

9191/1 11171/1- 11119/1- 11E-6/3- 1336/1- 339/1 مقدار 

 tآماره 699/11 -199/13 -371/1 -311/11 -111/11 11/111

R 2 0/ 48 R 2 0/ 45 

 ي تحقیقهاافتهمأخذ: ی
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 يمنف نفت صادرات لحاظ بدون شرطي د،یآيبرم فوق مدل نتیجه از که گونههمان

 همگرایي سرعت از که باشد؛يم 131/1 زین آن سرعت و باشديم 1336/1 مقدارش و

 فاصله از يمین تا کشدمي طول سال 1/11 حدود اساس این بر. است شتریب مطلق

. شود رطرفب باثبات تعادل تیوضع با اوپک يکشورها سرانه يواقع يفعل تیوضع بین

 سیدهر خود ثباتبا تعادل سطح به عضو يکشورها تمام يمجانب طوربه مدت نیبعدازا

 .شد خواهد صفر واقعي سرانه رشد نرخ و

صادرات نفت          شرطي با لحاظ  ضایي همگرایي بتاي  صریح ف حال به برآورد ت

 است: آمده 11جدول وقفه فضایي در  صورتبهکه نتایج تخمین  شوديمپرداخته 

 صادرات نفت لحاظ فضایي باهمگرایي شرطي  :21جدول 

  
3

 
2

 
1

 ضریب   

9193/1 19- E1/3 111697/1- 11119/1- 1E-96/3- 1311/1- 3116/1 مقدار 

 tآماره 1191/13 -111/13 -6911/1 -1199/11 -7991/9 7999/7 91/111

R 0/ 432 R 2 0/ 46 

 تحقیق يهاافتهمأخذ: ی

لحاظ    با ، سبببرعت همگرایي شبببرطي  دی آيگونه که از نتیجه مدل فوق برم    همان 

صادرات نفت سرعت همگرایي   از صادرات نفت  شتر و   بدون لحاظ  مقدارش نیز بی

 .31باشدمي 131/1

ه  ک شوديمهمچنین از مقایسه بین روش خطاي فضایي و وقفه فضایي معلوم 

شت      ضایي بی ست    ضریب مجاورت در حالت خطاي ف ضایي ا   کهيطوربهر از وقفه ف

که میزان تأثیرپذیري مشاهدات از عامل مجاورت را    باشد يم 91/1ضریب مجاورت  

 .دهديمنشان 

 های تحقیقگیری و یافتهنتیجه -7

ا . اول اینکه آییماسؤال اساسي زیر بوده سه در طول تحقیق به دنبال جواب دادن به 

صببادرات  روند همگرایي وجود دارد یا خیر؟ دوم اینکه آیا  کشببورهاي اوپکدر بین 

و سبببوم اینکه آیا مجاورت بر رشبببد   بوده یا خیر؟ مؤثردر تسبببریع همگرایي  نفت

  یجشببده و نتامطرح يهابا توجه به بحثاقتصببادي کشببورها مؤثر بوده اسببت یا نه؟ 

  ياکنندهقانعهاي جواب توانيرسد مشده به نظر ميتخمین زده يهامربوط به مدل

                                                           
34 

(1 )e 0/034 0/0345  
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مربوط به همگرایي رابطه بین  يها. ازآنجاکه در تمام مدلداده شود به سؤاالت فوق  

ضعیت اولیه   شورها و شد    GDP)ازنظر  ک شوري سرانه( و ر منفي بود لذا نوعي از  ک

شببود. بنابراین فرضببیه اول   مي بینيیشپ کشببورهادر بین  سببیگما و بتا همگرایي

 .گرددمي ییدتأ اوپک کشورهايتحقیق مبني بر وجود روند همگرایي در بین 

در مدل همگرایي شرطي سرعت  ارزش صادرات نفتچون با لحاظ  طورینهم

 نیالزم براي از ب يها و سبببال یداکرده پ افزایش 1311/1به   1331/1همگرایي از 

شکاف   يمیرفتن ن شورها سرانه   يواقع GDPاز  ضع  ک  11باثبات از  يتعادل تیبا و

یع  در تسر  صادرات نفت مبني نقش مثبت  ومیافت، لذا فرضیه د  کاهشسال   11به 

 گردد.مي تأییدهمگرایي 

داراي عالمت منفي و معنادار اسببت که تفسببیر این ضببریب به  همچنین 

سببرریز( میسببر اسببت،  ) میرمسببتقیغکمک تجزیه اثرات کل به اثرات مسببتقیم و 

سببرانه  GDPبر طبق اثرات مسببتقیم هر کشببوري که در ابتدا دوره   کهيطوربه

شته و در پایان           شتري دا صادي بی شد اقت شد، نرخ ر شته با سرانه  GDPکمتري دا

کشورهاي مجاور   سرانه GDPو توسط اثرات غیرمستقیم بر   کنديمباالتري کسب  

 (.کنديمسرریز ) گذارديمخود تأثیر 

  دهد که بخشي سیوني فضایي نشان مي   مقدار مثبت و معنادار ضریب خودرگر 

  (و یا فاصله ) از رشد اقتصادي هر یک از کشورهاي موردبررسي به دلیل اثر مجاورت    

سازمان اوپک           ضو  شورهاي ع صادي در بین ک شد اقت بوده و چرخه خودکار مثبت ر

توان گفت مسببافت در رشببد و توسببعه بر طبق نتایج بدسببت آمده مي برقرار اسببت.

 عضو سازمان مهم و معنادار است، درواقع یکي از دالیل آن این    اقتصادي کشورهاي  

ن بنابرای اند؛گذاري باعث این اثر شدهو سرمایه با صادرات و واردات است که کشورها

ي مابین کشبببورهاي اوپک باال باشبببد این اثر هم باال  گذارهیسبببرماهرچه تجارت و 

بنابراین ؛ شبببودميرود و باعث رشبببد اقتصبببادي و افزایش سبببرعت همگرایي  مي

سترش همکاري و مبادالت تجاري در        ضو باید به این عامل مهم در گ شورهاي ع ک

 میان خود و کشورهاي مجاور خود توجه کنند.

 ی سیاستیهاهیتوص -8

با توجه به اینکه با لحاظ صادرات نفت در مدل سرعت همگرایي بین کشورهاي اوپک 

ثباتي در تولیدات نفت و به دنبال آن صادرات نفت اما مسئله اساسي بي باال رفت؛
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ثباتي باعث رابطه منفي بین صادرات نفت و رشد اقتصادي باشد که این بيمي

شود؛ بنابراین براي اینکه صادرات نفت تأثیر زیادي در همگرایي بین کشورهاي مي

کشور اوپک به همدیگر  11لیدات شود که در ابتدا باید تواوپک داشته باشد توصیه مي

د؛ شوهمگرا شوند و این همگرایي تولید باعث همگرایي اقتصادي کشورها نیز مي

درواقع همگرایي تولید باعث کاهش اثرات نامطلوب آن، هم در رشد اقتصادي و هم 

 شود.در همگرایي بین کشورهاي اوپک مي

 ثباتي در قیمت نفتبي ارزش صادرات نفت وجود دارداثر نامطلوب دیگر که در 

شود که خود متأثر از ثباتي در ارزش صادرات نفت ميهست که این عامل باعث بي

 بعضي از کشورهاي اوپک تضاد بین باشد کهازحد کشورهاي اوپک ميتولیدات بیش

درواقع همگرایي در تولیدات  شود.باعث این عدم همگرایي در تولیدات نفت مي

که طوريواقع اگر کشورها مقدار مشخص نفت تولید کنند بهدر کشورها وجود ندارد.

( و با ثابت بودن سایر شرایط) قیمت نفت نیز باثبات است مازاد عرضه به وجود نیاید

همگرایي در تولید ) دهد و این عاملثباتي محسوسي در ارزش صادرات رخ نميبي

ه عوامل زیادي در البت) شودنفت( باعث رشد اقتصادي کشورها و همگرایي نیز مي

 ترین عامل هستند(.قیمت نفت مؤثر هستند اما عرضه و تقاضا مهم
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 آزمون موران براي تشخیص وابستگي فضایي: 2 پیوست

 
 آزمون ضریب الگرانژ براي تشخیص وابستگي فضایي :1 پیوست
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 (SEMیا  SARهاي تشخیص مدل مناسب)آزمون:  3پیوست
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 آزمون هاسمن فضایي: 2 پیوست

 

 تخمین همگرایي مطلق فضایي: 5 پیوست

 

 تخمین همگرایي شرطي فضایي بدون لحاظ صادرات نفت: 6 پیوست

 

 

 

 

result = spatial_hausman(y,x,W)

result.meth = 'spatial_hausman';

result.sh   =  17.6910;

result.prob = 0;

result.chi1 = chi1;

result.nobs = 288;

result.nvar = 1
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 تخمین همگرایي شرطي فضایي با لحاظ صادرات نفت: 7 پیوست

 

 
 ( SARتخمین همگرایي مطلق و شرطي فضایي به روش اثر تصادفي)مدل : 8 پیوست

 همگرایي مطلق:

 اثر تصادفي

=t R-squaredآماره  آماره متغیرها 119/1  

c 9163/1  1791/6  
Durbin-Watson 

stat= 197/1  

LPGDP(-1) 1111/1-  1963/1-  F-statistic= 317/1  

W 1611/1  1196/1  
Adjusted R-

squared= 111/1  

 

 همگرایي شرطي:

 اثر تصادفي

R-squared= 1311/1  6136/6  9611/1  C 

Adjusted R-

squared= 1139/1  9113/1-  111/1-  Lpgdp(-1) 

Durbin-Watson 

stat= 161/1  
1111/1-  31/3- e-11 

 
Population 

F-statistic= 6693/1  9619/1-  - 19/1- e-11 Mortality 

 1919/1-  111119/1-  Unemployment 

 1611/1  17/1 e-19 Oilexport 

 1919/1  1919/1  W 

 
 


